
 
 

Nieuwsbrief De Branding, nummer 2, 15 september 2017 

Jarigen!!! Wij feliciteren deze maand de komende kinderen;  

Datum Naam  

17/09 Olivia, groep 1/2 

17/09 Thijs, groep 1/2 

20/09 Luuk, groep 3 

26/09 Ivy, groep 1/2 

27/09 Hugo, groep 4 

27/09 Tara, groep 1/2 

28/09 Cas, groep 8 

Allemaal een heel fijne dag gewenst! 

 

Agenda voor de maand september/ oktober; 

Datum Activiteit 

25 t/m 29 september Ouder (kind)gesprekken voor groep 2 t/m 8 

4 oktober Start kinderboekenweek 

5 oktober  Staking PO, leerlingen vrij 

9 oktober Informatiemiddag groep 7 – 17:00 – 17:45 

10 oktober Informatiemiddag groep 6 – 17:00 – 17:45 

12 oktober  Informatiemiddag groep 3 – 17:00 – 17:45 

13 oktober Koffieochtend groep 1/2 

16 oktober Informatiemiddag groep 5 – 17:00 – 17:45 

17 oktober Informatiemiddag groep 8 – 17:00 – 17:45 

17 oktober Koffie-ochtend 08:30  

17 oktober Informatieavond groep 1/2 – 19:30 – 20:1 

19 oktober Informatiemiddag groep 4 – 17:00 – 17:45 

17 oktober Koffie-ochtend 08:30  

17 oktober Informatieavond groep 1/2 start; 19:30  

23 oktober t/m 27 oktober Herfstvakantie 

30 oktober Studiedag, leerlingen vrij 

 

 

 

 



 
Nieuws vanuit de directie; 

Inmiddels heb ik als nieuwe directeur twee weken erop zitten. De meesten van u heb ik de hand 

mogen schudden. Namen onthouden is nog even lastig, ook van de kinderen, maar met de tijd zal dit 

vanzelf komen.  

De school heeft een goede start gemaakt. Er is heerst rust, wij werken aan structuur en 

voorspelbaarheid en proberen de lessen interessant te maken door afwisseling en coöperatieve 

werkvormen. Na schooltijd evalueren de leerkrachten de doelen die de dag zijn gesteld en werken zij 

aan de plannen voor de volgende dag. Aanstaande maandag zal ik klassenbezoeken doen, om de 

groepen en/of leerlingen beter te leren kennen en de collega als leerkracht.  

Om goed tot leren te komen moet het kind een gevoel van veiligheid ervaren. Gedrag van 

klasgenootjes is hier essentieel in. De eerste weken zijn bijna voorbij, waarin aandacht is geweest 

voor klassenafspraken, groepsvorming en omgaan met elkaar. Ook de schoolregels hebben aandacht 

gekregen. Indien het mis gaat, spreken wij met de kinderen, op een positieve opbouwende wijze. 

Indien het een aantal keer mis gaat, is het belangrijk dat kinderen nadenken over hun eigen gedrag; 

Wat gebeurde er? Wat was mijn rol? Welk effect had het op anderen? Wat kan anders? Wat heb ik 

daarvoor nodig? Wij gebruiken hiervoor het reflectieformulier ‘Oeps, dat ging even mis”. Het kind 

vult dit formulier in (wordt hiervoor even in een andere groep gezet) en bespreekt het na schooltijd 

met de leerkracht.   

Inmiddels hebben wij ook een teamvergadering gehad en met een nieuwe samenstelling van een 

team, komen er ook nieuwe ideeën binnen. De bekende ouderinformatieavond willen we dit jaar 

anders invullen. Hieronder vindt u onder het kopje informatiemiddag de informatie hierover. In de 

agenda de data voor de diverse groepen. Wij zijn benieuwd naar uw feedback als u deze nieuwe 

vorm heeft beleefd.  

Fijn weekend, Lenneke 

Informatiemiddag          

De informatieavond voor de groepen 3 t/m 8 vervangen wij dit jaar door een informatiemiddag per 

groep. De data vindt u hierboven. Per groep een andere datum, zodat u, als u meerdere kinderen op 

school hebt, geen informatie hoeft te missen. Wij proberen kinderen te betrekken en motiveren voor 

alles wat zij leren en het geven van informatie over het schooljaar door de leerkracht en de kinderen, 

is, denken wij, een goede stimulans. De kinderen en de leerkracht bereiden samen de middag voor, 

zullen beiden vertellen en/of dingen laten zien. Annie (intern begeleider) en Lenneke (directie) zullen 

bij deze middagen aanwezig zijn. Als afsluiting is er ruimte om materialen te bekijken met uw kind, 

andere ouders te spreken en is er iets te drinken (limonade)/ te snoepen (een kleine gezonde 

traktatie). Na deze middagen zullen wij u vragen hoe u deze vorm heeft ervaren. Wij zijn benieuwd. 

Voor groep 1/2 blijft het de bekende informatieavond en deze vindt plaats op dinsdagavond 17 

oktober.  

 

 



 
Koffieochtenden 

Aangezien er geen algemeen gedeelte is vanuit de directie, worden er dit jaar meerdere 

koffieochtenden georganiseerd, zodat u in gesprek kunt over de school. Directie en de intern 

begeleider zullen hierbij aanwezig zijn. Wij hopen u op deze ochtenden een keer te zien. 

Vrijdagochtend 13 oktober en dinsdagochtend de 17e oktober staan de eerste koffie-ochtend 

gepland. Wij hopen u te zien.   

Ouder-kind-gesprekken  

Vorig jaar hebben de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 kennis gemaakt met ouder-kind-gesprekken. 

Dit zijn ‘10-minuten’ gesprekken waar het kind bij aanwezig is. Dit jaar willen we dit uitbreiden met 

de groepen 3 t/m 8. Ouder-kind-gesprekken zijn gesprekken waarin het kind het middelpunt is en er 

door ouders en de leerkrachten met hem/haar gesproken wordt. Een soort van driehoek-gesprek. 

Tijdens dit gesprek is er ruimte om elkaar beter te leren kennen, te horen wat de onderwijsbehoefte 

is van het kind, wat het kind nodig heeft dit schooljaar van ouders en leerkracht, maar ook bespreken 

wat het kind graag wilt leren. Dit kan zijn op cognitief gebied, maar ook op gedrag of werkhouding 

e.d. Wij zijn nog aan het bekijken welke gesprekspunten hiervoor nodig zijn en zullen deze volgende 

week met uw delen, zodat u zich thuis al voor kunt bereiden met uw kind en de leerkracht op school. 

Indien het nodig is dat er ook nog een gesprek plaatsvindt zonder uw kind, dan kunt u dit aangeven. 

Dan wordt er een tweede gesprek ingepland. Dit kan natuurlijk het hele jaar door.   

Met de ouders van de kinderen uit groep 2 wordt er ook een gesprek gepland, om mogelijk nader 

kennis te maken en informatie uit te wisselen. Bij deze gesprekken zijn de kinderen dus niet 

aanwezig. Voor de ouders van kinderen uit groep 1 vindt het eerste gesprek plaats in februari/maart.  

Vanaf vandaag staat de datumprikker om een gesprek met de leerkracht van uw kind in te plannen 

op Social Schools klaar. Indien er geen geschikte tijd tussen zit, kunt u persoonlijk een afspraak 

maken met de leerkracht. 

5 oktober, staking primair onderwijs 

Op 5 oktober sluit Stichting Tabijn, de stichting waar De Branding onder valt, zich aan bij de landelijke 

actiedag. In een aparte brief van het College van Bestuur vindt u informatie hierover. 

Afwezigheid directie 

Ik probeer zo veel mogelijk aanwezig te zijn, maar er staan deze twee maanden een aantal trainingen 

gepland, waardoor ik ’s morgen niet bij de deur kan staan of direct na half 9 vertrek. Indien u deze 

dagen iemand van de school moet spreken, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw 

kind, bij Annie Bos (intern begeleider) of mailen naar branding@tabijn.nl. Het zijn toevallig deze 

maand veel dagen i.v.m. een opleiding die ik doe (coachend leidinggeven) en trainingen voor alle 

directies van Tabijn (September; 21/22/28/26, oktober; 3). 
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Huishoudelijke mededelingen 

Gymtassen 

i.v.m. hygiëne en ruimte op de kapstokken geven wij de gymtassen aan het einde van de schooldag 

weer mee naar huis. 

Fruitdagen 

De school heeft zich weer ingeschreven voor het Europees project, schoolfruit. Wij hopen dat we 

wederom weer mogen meedoen.  

Tot die tijd vragen wij u de kinderen fruit mee te geven op 

Groep 3 t/m 8; maandag, woensdag en vrijdag 

Groep 1/2; hele week fruit mee  

Deuren 

Na half 9 en tot einde schooltijd, zullen we de deuren zoveel mogelijk op slot houden i.v.m. veiligheid 

leerlingen en materialen. Na half 9 moet u dus even aanbellen.  

Parkeren 

Vooral met slecht weer zijn er meer ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen. Het 

aantal parkeerplekken in de straat van de school is echter beperkt. Helaas. Dat betekent dat er een 

plek in de omgeving van de school gezocht moet worden. Wij willen u met klem vragen om de 

veiligheid van alle kinderen, die op de fiets of lopend naar school komen, te waarborgen. De auto op 

de stoep parkeren of op niet- parkeerplekken is niet wenselijk. Ook niet voor ons contact met de 

buren, die wij graag te vriend houden. Wij hopen op uw medewerking.  

Oproep GMR 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een oproep van de GMR (gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad) van Tabijn. Zij zoeken ouders die lid zouden willen worden van de raad. 

Indien u geïnteresseerd bent vindt u verdere informatie in de bijgevoegde brief.  

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Voor een school is het heel fijn om te weten hoeveel leerlingen er de komende jaren op school 

komen. Indien u nog een zoon of dochter onder de vier jaar heeft en hem of haar vanaf vier jaar op 

De Branding onderwijs wilt laten volgen, is het voor ons prettig als u ons dit laat weten (m.b.v. een 

inschrijfformulier). Ook als u dit hoort van kennissen of buren, kunt u hen dit laten weten. Hiermee 

kunnen we beter inspelen op de toekomst. 

 

Wij wensen u een heel fijn weekend en tot maandag! Team De Branding  



 
 

Gezocht: ouderlid voor de GMR 

 

Beste ouder/verzorger, 

Een belangrijk deel van de dag zit uw kind op school. Daar leert het veel meer dan lezen 

en schrijven alleen. Bijvoorbeeld: omgaan en rekening houden met anderen en zelf 

verantwoordelijkheid nemen. Het zijn maar een paar zaken die mee moeten helpen uw 

kind klaar te stomen voor de maatschappij. Het is daarom belangrijk dat ook u betrokken 

bent bij wat er allemaal op school gebeurt. Immers de kinderen, de leerkrachten én de 

ouders maken wat de school is. U kunt uw steentje bijdragen door mee te helpen bij 

activiteiten, als leesouder of in de ouderraad. Maar misschien is de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) meer iets voor u. De school van uw kind valt onder 

Stichting Tabijn. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken die voor alle scholen 

van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie, 

arbeidsomstandigheden en de financiën. Voor een aantal zaken is instemming van de 

GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR adviesrecht. 

Klinkt goed, maar wat betekent dat in de praktijk? 

Het betekent dat ouders en leerkrachten met het College van Bestuur meedenken over 

veel verschillende zaken binnen de organisatie. Er zijn zes vergaderingen per jaar, in de 

avonduren, op verschillende dagen. Je krijgt hiervoor een onkostenvergoeding. Wij zijn 

voor het schooljaar 2017-2018 op zoek naar één enthousiaste ouder om de vacature die 

binnenkort vrijkomt in te vullen.  

Ben jij de kritische, betrokken ouder die we zoeken, stuur dan een mail naar 

secrgmrtabijn@tabijn.nl en meld je aan. Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije zetels 

moeten verkiezingen uitgeschreven worden. 

Wilt u nog meer informatie? 

Neem dan gerust contact op met het dagelijks bestuur van de GMR (Anjo Koppers, Ilse 

Welp en Marion Köhler) via het secretariaat: secrgmrtabijn@tabijn.nl of telefoon 0251-

727010 (Marion Köhler, aanwezig op ma t/m woe tijdens kantooruren). 
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